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De microbemens – mens en bacterie.
Remco Kort, Vrije Universiteit Amsterdam, ARTIS-Micropia Amsterdam
Introductie
Volgens de laatste schattingen bevolkt de mens de planeet aarde de laatste driehonderdduizend jaar
van de viereneenhalf miljard jaar van haar bestaan; de eerste levensvormen waar bacteriën uit zijn
voortgekomen verschenen drieënhalf miljard jaar geleden (Afbeelding 1). Net zoals bij alle planten en
dieren die zich gedurende de evolutie op onze planeet hebben ontwikkeld, heeft dit bij de mens geleid
tot een nauwe symbiose met bacteriën in en op ons lichaam. De gehele populatie micro-organismen
die in ons lichaam voorkomt staat ook wel bekend als de humane microbiota. Deze bestaat niet alleen
uit bacteriën, maar ook uit schimmels, protisten en virussen. De microbiota wordt ook wel gezien als
een nieuw orgaan dat communiceert met ons gehele lichaam via de metabolieten die het produceert.
Een groot deel van al de metabole producten die in ons bloed voorkomen worden door de bacteriën in
ons lichaam gemaakt (met name in onze darmen). Elke cel in ons lichaam die van bloed wordt voorzien
staat zo dus constant onder invloed van de activiteit van de bacteriën in ons lichaam. Hoewel bacteriën
over het algemeen als ziekteverwekkers te boek staan, vormen zij de uitzondering. De meeste bacteriën
waarmee planten, dieren en mensen mee in contact staan zijn niet alleen onschadelijk, maar van groot
belang voor de juiste afstemming van het immuunsysteem, voor een optimale stofwisseling én voor de
noodzakelijke bescherming tegen ziekteverwekkers.

Afbeelding 1 Evolutie van het leven in het etmaal dat de aarde bestaat. Illustratie uit De
Microbemens (2017, Athenaeum-Polak & Van Gennep). Geplaatst met toestemming van de auteur.
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Moderne leefstijl
De afgelopen eeuw hebben met succes de blootstelling aan (schadelijke) bacteriën weten terug te
dringen in onze leefomgeving. Denk daarbij aan het gebruik van antibiotica als het gaat om de
bestrijding van infectieziektes, effectieve conservering van voeding, zuivering van het drinkwater, de
luchtbehandeling in gebouwen en het desinfecteren van oppervlaktes. Dit alles met het mooie resultaat
dat infectieziekten, voedselbederf en besmetting zijn beperkt en onze levensverwachting is
toegenomen. Maar de vraag is of hier ook een prijs aan vastzit. Zou de mens ook nadelige gevolgen
ondervinden van de afname van bacteriële diversiteit in zijn leefomgeving? Daar ziet het wel naar uit.
Er stapelt zich steeds meer bewijs op voor een oorzakelijk verband tussen de afname van blootstelling
aan bacteriën in lichaam, voeding en omgeving en een toename van auto-immuunziektes in met name
Westerse landen, waaronder voedselallergieën, astma, eczeem, type I diabetes, multiple sclerose en
chronische darmontstekingen. Allemaal ziektes die de laatste decennia heel sterk zijn toegenomen in
moderne, verstedelijkte samenlevingen [1]. Als gevolg van een ontregeld immuunsysteem, dat
onvoldoende is blootgesteld aan bacteriële diversiteit, ontstaat er een overreactie op onschadelijke
stoffen in onze voeding, onze darmbacteriën en op lichaamseigen cellen [2]. Het is naïef te
veronderstellen dat bacteriën de enige factor van belang vormen bij het ontstaan deze chronische
aandoeningen. Ook andere factoren, waaronder genetische predispositie, stress en dieet spelen een
belangrijke rol.
De hygiënehypothese
De relatie tussen de afname van blootstelling aan microbiële biodiversiteit en toename van autoimmuunziektes wordt ook wel verwoord in de hygiënehypothese [3]. Hoewel deze hypothese breed
wordt gedeeld en gebaseerd is op tal van beschreven correlaties tussen een gebrek aan blootstelling
aan microbiële diversiteit en verhoogd risico op auto-immuunziektes [zie bv. 4], heeft de hypothese nog
niet geleid tot de ontwikkeling van preventieve of therapeutische maatregelen. Een wijdverbreide
misvatting is dat slechte hygiëne het risico op auto-immuunziektes kan voorkomen. Integendeel, dit zal
alleen maar leiden tot een verhoogd risico op infectieziektes. In dit opzicht zou de term
biodiversiteitshypothese beter op zijn plaats zijn dan hygiënehypothese. Een verhoogde blootstelling
aan microbiële diversiteit in met name de eerste levensjaren het risico op auto-immuunziektes kunnen
verkleinen. Er is echter nog geen consensus over de maatregelen of leefstijlfactoren die van belang zijn
om deze blootstelling te bewerkstelligen. Er wordt in dit verband wel gedacht aan (nog) zorgvuldig(er)
beleid bij toedienen van antibiotica (met name bij pasgeboren baby’s), overdracht van bacteriën van de
moeder met een wattenstaafje aan baby’s die met een keizersnede op de wereld zijn gekomen, de
crèche voor het tijdig doorlopen van kinderziektes, veel buiten in de natuur spelen, huisdieren die de
overdacht van bacteriën bevorderen en tot slot inname van probiotica en bacterierijk, gefermenteerd
voedsel.
Zorggerelateerde infecties
Ook in gebouwen zien we problemen die het gevolg kunnen zijn van de bestrijding van bacteriën en
daarmee het verwijderen van beschermende populatie bacteriën die in competitie zijn met infectieveroorzakende bacteriën. In ziekenhuizen bijvoorbeeld worden zorg-gerelateerde infecties of
zorginfecties gerekend tot de meest voorkomende complicaties en zij veroorzaken wereldwijd een groot
probleem met betrekking tot de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. In Europa en de VS
worden jaarlijks miljoenen mensen geïnfecteerd door zorginfecties, wat gepaard gaat met kosten die in
de tientallen miljarden euro’s lopen. Het voorkomen van zorginfecties behoort tot een van de grote
uitdagingen waar de gezondheidszorg in deze tijd voor staat. De bacteriën die frequent worden
geïsoleerd in geval van zorginfecties zijn Escherichia coli (15.9%), Staphylococcus aureus, (12.3%),
Enterococcus spp. (9.6%), Pseudomonas aeruginosa (8.9%) en Klebsiella spp. (8.7%) [5]. Het is
algemeen bekend dat oppervlaktes werken als reservoir voor deze zeer moeilijk te bestrijden
ziekteverwekkers. Gezien het feit dat zorginfecties, die veroorzaakt door ‘ziekenhuisbacteriën’,
uitsluitend voorkomen in ziekenhuizen, kunnen we niet anders dan concluderen dat daar de specifieke
condities aanwezig zijn waarbij geselecteerd wordt voor deze zeer moeilijk te bestrijden
ziekteverwekkers.
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Het desinfecteren van oppervlaktes draagt bij aan de afname van de overdracht van ziekteverwekkers
van patiënt tot patiënt en een redelijk gebruik van desinfecteermiddelen is absolute noodzaak om het
risico op infecties bij kwetsbare patiënten tot een minimum te beperken. Overmatig gebruik kan echter
leiden tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan. Volgens een recent rapport
van de Gezondheidsraad is beleid nodig dat een zorgvuldiger gebruik van desinfecterende middelen
stimuleert [6]. Een strategie waarbij naast desinfecteermiddelen ook voor de mens onschadelijke
bacteriën worden ingezet om re-contaminatie van oppervlaktes te voorkomen verdient verder
onderzoek (ook wel bekend als ‘bi-directionele hygiëne’ [7]). De eerste resultaten laten zien dat gebruik
van bacteriële reinigers in ziekenhuizen leidt tot een significante afname van ‘ziekenhuisbacteriën’ en
dat het aantal antibioticum-resistente genen in de totale populatie op het gereinigde oppervlak afneemt
[8]. Om het risico te analyseren van het gebruik van een bacteriële reiniger met de sporevormende
bacteriën Bacillus subtilis, Bacillus pumilus en Bacillus megaterium, (5x107 kve per ml
productconcentraat) zijn klinische monsters gekweekt van 90.000 patiënten binnen een periode van
800.000 ziekenhuisdagen [9]. De resultaten lieten zien dat geen enkele van de Bacillus soorten die
aanwezig zijn in de reiniger aangetoond konden worden in de klinische monsters. Dit geeft aan dat de
gebruikte Bacillus soorten een laag risico kennen op het veroorzaken van infecties, zelfs in patiënten
met een hoog risico op opportunistische infecties. Naast bacteriële reinigers kunnen natuurlijke
ventilatie en groenvoorzieningen in het ziekenhuis mogelijk een oplossing bieden om zorg-gerelateerde
infecties terug te dringen (Afbeelding 2) .

Afbeelding 2 Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van Gortemaker Algra Feenstra architects
www.gaf.eu voor het ziekenhuis van Knokke met een kas op het dak voor lucht voorbewerking.

Probiotica ter preventie van AGD
Nederland is één van de Europese landen met een relatief laag antibioticagebruik in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Desalniettemin is er sprake van een groeiende trend voor het
voorschrijven van breedspectrumantibiotica, waaronder amoxicilline dat met 1,2 miljoen gebruikers in
2017 het meest voorgeschreven antibioticum is in Nederland [10]. Antibiotica-gerelateerde diarree
(AGD) is een regelmatig optredende bijwerking bij het gebruik van breedspectrum antibiotica. AGD
ontstaat wanneer een antibioticum de darmmicrobiota verstoort door het diversiteitsprofiel te
veranderen en het totale aantal bacteriën te verkleinen. Deze veranderingen kunnen op hun beurt
leiden overgroei van opportunistische ziekteverwekkers die endogeen aanwezig zijn. De meest
voorkomende en ernstigste ziekteverwekker bij AGD is de sporevormende bacterie Clostridium difficile.
Hoewel diarree over het algemeen een kortstondige bijwerking van de antibioticumbehandeling is,
kunnen herhaaldelijke of bijkomende infecties tot langdurige gevolgen van antibioticagebruik leiden.
Klinische studies tonen aan dat het toedienen van bepaalde probiotica het risico op AGD verkleint [11].
Probiotica zijn ‘levende micro-organismen die, indien toegediend in toereikende hoeveelheden, de
gastheer een gezondheidsvoordeel bieden’. Kenmerken van probiotische producten zijn (i) een gehalte
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levensvatbare micro-organismen dat overeenkomt met een dosis waarvan in vivo vastgesteld is dat
deze effectief is, (ii) resistentie tegen maagzuur, galzouten en pancreasenzymen om de overgang door
de maag en dunne darm te overleven, en (iii) hechtingsvermogen om het maagdarmstelsel te
koloniseren om zo ziekteverwerkers uit te sluiten en het immuunsysteem te activeren. Probiotica
kunnen ziekteverwekkende micro-organismen op verschillende wijzen bestrijden. Competitieve
exclusie van ziekteverwekkers is een gangbare verklaring voor hun werking, omdat probiotica met
ziekteverwekkers strijden om voedingsstoffen en aanhechtingsplaatsen in de darmen.
Hoewel klinische studies aantonen aan dat het toedienen van bepaalde probiotica het risico op AGD
verkleint, blijft er onder zorgprofessionals onduidelijkheid bestaan over de aanbeveling van probiotische
producten . Dit heeft tot een initiatief geleid voor een meta-analyse om zorgprofessionals, patiënten en
consumenten te informeren over de productkenmerken van beschikbare probiotica met een bewezen
werkzaamheid bij het voorkomen van AGD [12]. Op basis van onze inclusiecriteria hebben we 32 van
128 gevonden onderzoeken geselecteerd en de resultaten van deze studies samengevoegd voor elk
specifiek zuivelproduct en voedingssupplement. De resultaten wijzen in totaal zeven enkel- en
meerstammige formuleringen aan die effectief zijn bij de met probiotica behandelde groep. De stam
Lactobacillus rhamnosus GG is het meest effectief [relatieve risicoverhouding van probiotica versus
placebo 0.30 (95% CI 0.16–0.5)]. We hebben producten ter aanbeveling geselecteerd uit een
samengestelde lijst van probiotische zuivelproducten en voedingssupplementen die in Nederland
beschikbaar zijn en deze in groepen verdeeld op basis van het aangetoonde effect in minstens één tot
drie onafhankelijke klinische studies. Producten zijn uitgesloten die op het etiket niet de specifieke
probiotische stammen en het aantal kolonievormende eenheden (kve) hebben vermeld (Tabel 1).

Tabel 1 Lijst van aanbevolen probiotische producten ter preventie van AGD.
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De kernboodschappen

1. In overeenstemming met de hygiënehypothese zou een verhoogde blootstelling aan
microbiële diversiteit in met name de eerste levensjaren kunnen leiden tot een verlaagd risico
auto-immuunziektes later in het leven.
2. Er is geen consensus over maatregelen of leefstijlfactoren die van belang zijn om blootstelling
aan microbiële diversiteit vroeg in het leven te bewerkstelligen; mogelijke bijdragen komen tot
stand door (nog) zorgvuldig(er) beleid bij toedienen van antibiotica, overdracht van bacteriën
van de moeder bij keizersnede baby’s, de crèche, huisdieren, spelen in de natuur of op de
boerderij, probiotica en bacterierijk, gefermenteerd voedsel.

3. Een bi-directionele hygiëne strategie ter preventie van zorggerelateerde infecties, waarbij
naast desinfecteermiddelen ook bacteriële reinigers, natuurlijke ventilatie en
groenvoorzieningen worden ingezet, verdient verder onderzoek
4. Een meta-analyse van gerandomiseerde dubbelblind placebo gecontroleerde studies laat
zien dat zeven enkel of meerstammige probiotische formuleringen in staat zijn om het risico
op AGD te verkleinen.
5. De effectiviteit van probiotica ter preventie van AGD is afhankelijk van dosering en
probiotische stam; inname van het probioticum Lactobacillus rhamnosus GG met een
minimale dosering van twee biljoen kolonie vormende eenheden per dag verlaagt de kans op
AGD met een factor drie.
6. Hoewel er nog geen wetenschappelijke evidentie is voor het beste behandelregime ter
preventie van AGD, kan op basis van klinische studies als vuistregel worden aanhouden dat
probiotica gedurende de hele periode van de antibioticakuur (2 uur na inname) en tot 1 a 2
weken na de kuur moeten worden ingenomen.
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